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Številka: 034-2/2012 
         Datum: 19-marec-2012 

 

V skladu 20. členom Statuta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 67/2009) in 21. 
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 

78/2009), sklicujem 
 

8. redno sejo Občinskega sveta  
Občine Bled 

 

ki bo v torek,  3. aprila  2012, ob 17.00 uri,  
 

v prostorih  Festivalne dvorane na Bledu (I. nadstropje). 
 
 

Za sejo predlagam naslednji  DNEVNI RED:           stran:  

1.  Sprejem dnevnega reda 8. redne seje; 26-27 

2.  Pregled in potrditev  Zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z 
dne 28.2.2012; 

28-49 

3.  a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 8. seje; 
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 

50-55 

4.  Seznanitev s pripravo Konceptne zasnove dolgoročne ureditve prometa na 
Bledu; 

Priloga 

5.  Seznanitev s pripravo na izgradnjo Južne razbremenilne ceste na Bledu; 56-57 

6.  Sprejem predloga Odloka o OPPN za Južno razbremenilno cesto na Bledu 
R1-209/1089 Bled-Soteska; 

58-89 

7.  Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled; Priloga 

8.  Sprejem osnutka Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki; 

Priloga 

9.  Sprejem osnutka Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki; 

Priloga 

10.  Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2011 in 
Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2011; 

Priloga 

11.  Seznanitev s Poročilom o delovanju MIR za leto 2011; 94-115 

12.  Seznanitev s Poročilom o poslovanju Turizma Bled za leto 2011; 116-163 

13.  Seznanitev s Poročilom o poslovanju Zavoda za kulturo Bled za leto 2011; Priloga 

14.  Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2011 in plan 
gradnje v letu 2012 na področju oskrbe z zemeljskim plinom; 

164-181 

15.  Sprejem predloga Dogovora o ureditvi medsebojnih obveznosti v zvezi z 
izvajanjem koncesijske pogodbe na področju oskrbe z zemeljskim plinom; 

182-187 

16.  Seznanitev s Poročilom o izvajanju koncesije na področju odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda za leto 2011; 

188-194 

17.  Seznanitev s Finančnim in pravnim elaboratom za delitev premoženja 
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini 
Bled in Občini Gorje; 

Priloga 
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18.  Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov športa; Priloga 

19.  Razno. / 

 
 
 

 

Zapisnike sej delovnih teles vam bomo posredovali naknadno. 
 
 
Gradivo je dostopno na spletnih straneh občine (http://obcina.bled.si). 

 
 
 
 

               Župan Občine Bled 
  Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

prof. geografije 

 
 

      
 
 
 
 
Vabilo poslano: 

 članom Občinskega sveta (z gradivom) 

 članom delovnih teles občinskega sveta (z gradivom) 

 direktorju občinske uprave, Matjažu Berčonu(z gradivom) 

 predsedniku in članom Nadzornega odbora Občine Bled  (z gradivom) 

 predsednikom Krajevnih skupnosti v Občini Bled ( z gradivom) 

 načelnici UE Radovljica, mag. Maji Antonič ( z gradivom) 

 novinarjem   

 poročevalcem k posameznim točkam dnevnega reda  

 Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled ( z gradivom) 

 arhiv, tu 
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